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Évtizedek óta nem látott Bokrétaavató  

ünnepséget tartottak Rákosmentén 
 

Rákoskerten még 2009. augusztus 23-án tették le a 

Makovecz Imre tervezte Mennybemenetel Templom 

alapkövét, melyet egy elnyúló közadakozás időszak kö-

vetett, majd kormányzati támogatással 2019-ben elkez-

dődhetett a tényleges építkezés, amely mostanra érte el 

legmagasabb pontját. 

Június 22-én az épületet a régi hagyományoknak 

megfelelő felavatással köszöntött a városvezetés, a gyü-

lekezet tagjai, a kivitelezésért felelős szervezetek, illet-

ve a rákoskertiek közössége. 

A bokrétaavató rendezvényt Dr. Füzesi Zoltán a Bu-

dapest-Rákoscsabai Református Egyházközség vezető 

lelkésze nyitotta meg rövid imádsággal, majd megáldot-

ta a létesítményt. 

Beszédet mondott Dunai Mónika Rákosmente or-

szággyűlési képviselője, kiemelve az állam és az önkor-

mányzat segítségét. 

Horváth Tamás Rákosmente polgármestere köszön-

tőjében emlékeztetett, talán azért kellett ezt a hosszú 

utat végigjárni, hogy bizonyítsa a közösség összetartó 

erejét. 

Az esemény zárásaként a szerkezetkész épület leg-

magasabb pontjára Makovecz Imréné Szabó Mariannt a  

Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész, a temp-

lom tervezőjének özvegye, Dr. Füzesi Zoltán a Buda-

pest-Rákoscsabai Református Egyházközség vezető 

lelkésze, Dunai Mónika országgyűlési képviselő, illetve 

Horváth Tamás polgármester a hagyományoknak meg-

felelően felhúzták a bokrétakoszorút. 

Mint megtudtuk a templom 200 fő befogadására  

alkalmas, a torony 37, a kupola 20 méter magas lesz. 

Azért kapta a Mennybemenetel Templom nevet az épü-

let, mert jellegzetes motívumként jelennek meg a to-

rony két oldalán megvalósuló épületszárnyak. A szár-

nyakkal díszített torony az iránytű jellegű Kálvin-

csillaggal a menny felé szeretne utat mutatni. 

A bokrétaavató ünnepségen jelen volt még Ma-

kovecz Pál, a tervező fia, a Makovecz Alapítvány elnö-

ke, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármeste-

rek, valamint Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkor-

mányzati képviselők. 

A helyi lakosok nevében köszönjük Janikné Me-

gyeri Ritának, Árvay Ferencnének és a Rákoskerti 

Templom Alapítvány Kuratórium többi tagjának az 

áldozatos munkáját, nélkülük nem kezdődhetett volna 

el az építkezés. 

Rákosmenti Pirítós 

 

Gyászjelentés 
 

A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos 

Általános Iskola közössége megrendülten  

adja hírül, hogy 
 

 Sasvári László  
 

nyugdíjas testnevelő kollégánk  

2020. június 25-én tragikus hirtelenséggel 

elhunyt. 

Temetéséről később intézkednek. 

Emléke, hivatástudata, elkötelezettsége em-

beri-szakmai tartása örökké szívünkben él! 
 

Csébi András intézményvezető 
 

Sasvári László ez év február 15-én kapta meg  

a Rákoskertért-díjat. Nyugodjék békében! 
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Búcsú a Rákosmenti Százszorszép 

Óvodától 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020 augusztus elsejé-

től, negyven év szolgálati idő után, nem én vezetem a 

rákoskerti Százszorszép Óvodát, mert nyugdíjba vonu-

lok.  

Harminc évvel ezelőtt 1990-ben kezdtem dolgozni itt 

és 1994-től, 26 éven át vezettem ezt az intézményt. Cso-

dálatosan szép évek voltak ezek, mert mindvégig azt a 

hivatást végezhettem, amit nagyon-nagyon szerettem.  

Hálás vagyok fenntartónknak, a Budapest Főváros 

XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának és mun-

katársaimnak, hogy ilyen hosszú időn át bizalmat kap-

tam tőlük. 

Köszönetet mondok minden Rákoskerti Önkormány-

zati Képviselőnek, különösen azoknak, akik az utóbbi 

években segítették, támogatták munkámat. Így Fohsz 

Tivadar volt és Hatvani Zoltán, valamint Timmel Ede 

jelenlegi képviselőnknek.  

Köszönöm Ródé Miklósné Magdi néninek, az óvoda 

előző vezetőjének és minden munkatársamnak, akivel a 

hosszú évek során együtt dolgozhattam, hogy mindvé-

gig közös erővel tevékenykedhettünk a rákoskerti gyer-

mekekért.  

Köszönöm a helyi intézmények, így a Kossuth Lajos 

és Zrínyi Miklós Általános iskola igazgatójának és pe-

dagógusainak, a Rákoskerti Művelődési Ház, a Rákos-

kerti Idősek Klubja, a Rákosmenti Cukorbetegekért 

Egyesület vezetőjének és munkatársainak, tagjainak, a 

Baba-mama klub vezetőjének, Dr. Péterfai János gyer-

mekorvosunknak és védőnőinknek, különösen Hanacsek 

Gáborné Emikének, a Rákoskerti Polgári Kör vezetőjé-

nek és tagjainak, valamint a Kerti Levél szerkesztőjének 

a sikeres együttműködést. 

Jó hírű óvodánkat nem csak közvetlen környezetünk-

ben, de országos szinten is elismerik, hisz 2002-ben a 

Közoktatás Minőségéért Díj Oklevelét kaptuk meg és 

2010-től az Agrárminisztérium felkérésére Budapest 

egyetlen zöld bázisóvodája vagyunk. 

Ez év szeptemberétől már nem csak nevelésünk mi-

nőségét csodálhatják meg a hozzánk látogatók, de a szé-

pen felújított és kibővített óvodaépületünket is, mert 

fenntartónk jóvoltából egy igazi XXI. századi épületben 

kezdhetik meg a gyermekek és munkatársaim a nevelési 

évet. 

Hálával gondolok Riz Levente néhai polgármeste-

rünkre, aki elindította intézményünk felújítását. 

Tudom, hogy óvodánk továbbra is jó kezekben lesz, 

hisz az új vezető Pádárné Tóth Andrea személye biztosí-

ték erre.  

Köszönöm a hozzánk járó gyermekek szüleinek a 

hosszú évek alatt tanúsított szoros együttműködést és a 

sok-sok támogatást, segítségnyújtást. 

Kívánok a gyerekeknek és a szülőknek továbbra is 

felejthetetlenül szép óvodai életet, munkatársaimnak 

pedig nagyon jó munkát, sok erőt és egészséget, hogy 

még hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálhas-

sák a rákoskerti családokat! 
 

Béres Károlyné Ica nyugdíjba vonuló óvodavezető 

 

Tisztítsuk meg a vasútállomást  
 

A választási kampány során ígéretet tettem arra, 

hogy amennyiben elnyerem az önök bizalmát képvise-

lővé válásomat követően jó gazdája szeretnék lenni a 

rám bízott területnek. Gyakran olyan feladat elé állok, 

amellyel könnyedén megbirkózunk, mivel a megoldás 

közvetlenül rajtam/rajtunk múlik, de akadnak esetek 

amikor hosszas és fáradalmas bürokratikus út vezet a 

megoldáshoz.  

Az állomás mindig is egy kiemelten forgalmas tere 

volt az itt élőknek, hiszen sokunk használja. A P+R 

parkoló megépítésével és a 197 számú BKK járat beve-

zetésével pedig egyre kedveltebb közlekedési formává 

vált a vasút nem csak a kertieknek, hanem az agglome-

rációból érkezőknek egyaránt. A fokozódó használat 

azonban magával vonja a környezeti terhelést is, ami-

nek elsőszámú elszenvedői a környező utcában lakók.  

Sok jogos panasz érkezett hozzám az elmúlt nyolc 

hónapos képviselői pályafutásom alatt, ami a vasút és 

közvetlen környezetének rendezetlenségére irányult. 

Fontos leszögeznünk azonban, hogy a terület fenntartó-

ja nem Rákosmente Önkormányzata, hanem a MÁV 

Zrt, és a Parking Kft. akik gyakran elmulasztják kötele-

zettségüket.  

Elődömmel, Fohsz Tivadarral évek óta gondozunk 

olyan területeket melyek nem képezik az önkormányzat 

tulajdonát. A 197-es busz fordulójának nyírását évek 

óta a Rákoskerti Parkgondnoki szolgálat végzi, melyet 

Hatvani Zoltán képviselőtársammal a mai napig is tá-

mogatunk. Kihelyezésre került évekkel ezelőtt egy 

muskátli állvány, melyet évről évre virágba borítunk, és 

két köztéri szemetest kitettünk márciusban.  

Megkértem polgármester urat, hogy vegye fel a hi-

vatal a kapcsolatot a területért felelős MÁV Zrt-vel és 

érjék el, hogy az utasok méltó körülmények között 

használhassák a vasútállomást. Ez azonban hosszú csata 

lesz, ezért arra az elhatározásra jutottam, hogy saját 

kezembe veszem az ügyet és megszervezem az állo-

mástakarítást, mellyel rendbe hoznánk a vállalkozó 

szellemű lakosokkal karöltve a területet. Az első akciót 

2020. július18-án, szombaton 9 órai kezdéssel szeret-

ném meghirdetni, melyre várok minden olyan rákosker-

ti és strázsahegyi tettre kész polgárt, aki szívesen segí-

tené a csapatunk munkáját. Azt kérem, hogy lehetősé-

gükhöz mérten hozzanak magukkal kéziszerszámokat 

(gereblye, lapát, seprű, fűrész, metszőolló).  

A részvételi szándékot kérem telefonon (06-20-310-

17-00), vagy e-mail-ben (ede.timmel@gmail.com) je-

lezzék felém a munkálatok tervezhetősége érdekében. 
 

Köszönettel, Timmel Ede 

 

Ismét nagy pusztítást okozott a nyári 

özönvíz 
 

Június 14-én, vasárnap 13 óra előtt jégeső és özön-

víz csapott le Rákoskertre és Szárazhegyre. Sajnos is-

mét sok kár keletkezett a magáningatlanokon és az ön-

kormányzati vízelvezető, vagy szikkasztó rendszerek-

ben is. Hatvani Zoltán 24 címről kapott telefonhívást, 

ezek  közül 16  helyen  kérték,  hogy még aznap szemé- 
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lyesen menjen el a helyszínre. A képviselő vasárnap 

késő délután  egyeztetett Horváth Tamás polgármester 

úrral és javaslatára hétfőn bejárást kezdeményezett az 

önkormányzat szakembereivel az érintett utcákban. Az 

önkormányzat próbál mindent megtenni azért, hogy a 

közterületről ne legyen elöntés, de ehhez a lakók 

együttműködésére is szükség van.  

Többen kérték az önkormányzatot, hogy ásson a 

közterületen szikkasztóárkot. Erre korábban is volt le-

hetőség, de sokan még a meglévő árkokat is betemetik. 

Fontos, hogy a szomszéd telekről történő elöntéseket is 

meg kell gátolni, de ebben a kérdésben az ingatlantulaj-

donosoknak kell egymással megegyezniük A mostani 

felhőszakadásban 32 mm csapadék esett 45 perc alatt. 

Ez egy átlagos méretű telek esetén akár 20 m3 vizet is 

jelenthet. Ha ezt a vizet valaki a közterületre vezeti ki, 

akkor azzal mások és az önkormányzat vagyontárgyait 

veszélyezteti. Ezért is fontos, hogy az ingatlanon kelet-

kező csapadékvizet az ingatlanon belül kell szikkaszta-

ni. Jelenleg 300 mm-es átereszekkel kell  megépíteni 

például az ingatlanra vezető kocsi beállót. A szakembe-

rek szerint ilyen és ehhez hasonló esőknél sok esetben a 

600-800 mm átmérő se lenne biztosan elég. A problé-

ma súlyos, ezzel foglalkozni kell, de arra nincs esély, 

hogy a villámárvizek ellen mindenhol csak az önkor-

mányzat találjon megoldást.  

 

Új, rendezett zöldfelület Szárazhegyen 
 

2020. június 12-én vehették használatba a környéken 

lakók a Szigetcsép utca – Pesti út sarkán megépült új, 

kulturált parkolóhelyeket. Az önkormányzati választá-

sok előtt három lakó kereste meg Hatvani Zoltánt, hogy 

a Vízmű telek és a Szigetcsép utca közötti területen 

szeretnének gondozott zöldfelületet és néhány parkolót. 

A fejlesztés elkészült, a zöldfelületet parkolás gátló 

oszlopok védik, míg a füves terület közepén egy szép 

muskátli állvány díszeleg. A kihelyezett szemeteseket 

üríteni és a területet gondozni a Rákoskerti Parkgond-

noki Szolgálat fogja. 

 

Már a muskátlikat is lopják 
 

Idén május közepén helyezte ki a Rákosmente Kft. a 

korábban felállított állványokra a gyönyörű muskátlikat. 

Másnap megdöbbentő látvány fogadta a helyieket: há-

rom állványról több cserépnyi növényt is elloptak. A 

Wass Albert térről három, a Kossuth iskola elől kettő, 

míg az új állványról a Szigetcsép utcából nyolc cserép-

nyi virágot vittek el. Egy-egy cserépnyi muskátlit né-

hány száz forintért már lehet kapni. Az elmúlt években 

ilyen volumenű lopásra nem volt példa. A sajnálatos 

folyamat megállítása érdekében Timmel Ede és Hatvani 

Zoltán jövőre muskátli osztást tervez a virágok kihelye-

zése előtt. 

Sokan vártuk, most végre elkészült 
 

Féléve kereste meg egy rákoskerti lakó a fogadóórá-

ján a helyi képviselőket azzal, hogy menjenek ki vele a 

művelődési ház elé és nézzék meg a majdnem teljesen 

lekopott gyalogátkelő felfestését. Közösen kimentek a 

Rákoskert sugárút és az Erzsébet körút kereszteződésé-

be és ekkor szembesültek azzal, hogy a zebra felfestése 

teljesen elkopott és a záróvonal meg nem is volt. Né-

hány hét múlva a helyszínen tartottak bejárást a BKK-

val, ahol ígéretet kaptak a felfestés javítására és pótlásá-

ra. Május végén elkészült a felfestés. Üröm az örömben, 

hogy másnap a BKK felmarta a buszmegálló aszfaltját 

és kijavították azt, de a gyalogátkelőhely előjelző fel-

festését azóta sem javították ki. 

Lemaradt és megvalósult tervek 
 

2020. Leírva, kimondva is annyira tökéletes és ki-

egyensúlyozott, hogy rossz már nem is lehet. Ehhez 

társultak egyesületünk, a Rákoskerti Lemaradás hatal-

mas tervei, nagyratörő önbizalma és új elképzelései. De 

sajnos a pandémia egy kis lassításra kényszerített ben-

nünket. A tavasz lenyűgöző hangulatában, kénytelenek 

voltunk lemondani két nagy klasszikus túránk a Norma-

fa 10/20 és a Merzse nappali 10/20-as megrendezéséről. 

Majd az enyhülés szelében, külső és belső ösztönzésre 

vitorlát bontottunk és lelkesen nekifogtunk a Merzse 

éjszakai megrendezésének előkészületeihez. 

Bízva abban, hogy sokan vágynak a friss szabad 

levegőre a több heti bezártság után, elkezdtük különbö-

ző felületeken reklámozni, hogy a túra meg fog valósul-

ni. Kellemes meglepetésként ért minket, hogy a közös-

ségi médián és más portálokon keresztül milyen nagy 

érdeklődés övezte a lehetőséget. 

Elérkezett a nagy nap. Az induló pont Makovecz 

Imre épülő templomának árnyékában, a Rózsaszál ját-

szótéren, június 12-én este  kilenc órától  megkezdődött 

Képviselők elérhetősége: 
 

Timmel Ede: 06-20-310-1700  

vagy ede.timmel@gmail.com  

Hatvani Zoltán: 06/30 9440-203 vagy 

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu  

A Rákosmente Kft. parkgondnoki, parkőri 

munkakörbe keres olyan lehetőleg rákoskerti, 

strázsahegyi vagy szárazhegyi munkavállalót, 

aki napi 8 órában segítené a cég tevékenységét 

leginkább a Vida-dombon, Schell Gyuláné té-

ren és a kerület zöldfelületein és játszóterein. 

További feladatok: 

játszóeszközök és parki eszközök karbantar-

tása, kisebb javítása, eseti szemétgyűjtés 

Elvárások: 

megbízhatóság, 

képesség önálló munkavégzésre, 

terhelhetőség, 

pontosság, 

csapatszellem 

Előny jelent: 

azonnali munkakezdés, B kategóriás jogosít-

vány, XVII. kerületi lakcím 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az 

allas@rakosmentekft.hu oldalon,  

vagy a 253-0770 telefonszámon 

mailto:ede.timmel@gmail.com
mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
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A kiadást Timmel Ede és Hatvani Zoltán 

önkormányzati képviselők támogatták 

Kedves Látogatóink! 
 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Rákoskerti 

Művelődési Ház a kényszerű szünet után újra 

megnyithatta kapuit a vendégek előtt! 
 

Az elmaradt előadásainkra megváltott jegyeket július 31-ig, 

hétköznapokon 8 és 18 óra között váltjuk vissza. Kérjük 

hozzák magukkal megvásárolt jegyüket, visszafizetés csak a 

jegy ellenében lehetséges.  
 

Szeptembertől intézményünk színes programokkal,  

klubokkal, tanfolyamokkal várja ismét az érdeklődőket. 
 

Gyermek tanfolyamok: 

Babamasszázs, Gyermekjóga, 

Kerekítő Bábos Torna és Mondókás Móka,  

Kids Club angol nyelvi klubok ovisoknak, kisiskolásoknak,  

a Cassandra Táncegyesület moderntánc tanfolyamai, Galileo 

Technic tanfolyam 
 

Felnőtt tanfolyamok:  

Zumba, Hatha jóga, Gyógytorna, Alakformáló női torna, 

Senior Örömtánc, Maminbaba Hordozós latin fittness, Tibeti 

hangtálfürdő 
 

Klubok, szakkörök: 

Orion csillagász szakkör, Baba-mama klub, Szoptatást 

támogató anyacsoport, Rákoskerti Kertbarát Kör, Rákoskerti 

Dalos Klub, Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú 

Alapítvány klubja 
 

Szeptemberben 

tanfolyamválasztó hét a Rákoskerti Művelődési Házban! 
 

A tanfolyamválasztó hét keretében az érdeklődők - 

gyermekek és felnőttek egyaránt - díjtalanul kipróbálhatják 

különböző tanfolyamainkat.  

További részletek augusztustól a honlapunkon! 
 

Ismét beszerezhetők a művelődési házban az FKF 

zöldhulladékos zsákjai, így a képviselőktől ettől az 

időponttól már nem lehet előre elkérni az őszi 

lombgyűjtőket. A helyi önkormányzati képviselőket a 

korábban megszokott időpontokban így már személyesen is 

fel lehet keresni a házban. Képviselők fogadóórája:  

Timmel Ede: minden hónap második péntekén (17.00-

18.00)   

Hatvani Zoltán:  

minden hónap második keddjén (7.45-8.45) és  

minden hónap második péntekén (17.00-18.00)  

Bejelentkezés szükséges! 

Telefon: 06-1/257-4498, 

 honlap: www.kertimuvhaz.hu 

az indítás. A nap utolsó álmos pillantásai alig következ-

tek be és már komoly tömeg gyűlt össze csak arra vár-

va, hogy megkezdhessék az utat, az éjszaka is költői 

hangulatú Merzse mocsár felé. Mire egy kicsit is komo-

lyabban fel tudtunk nézni az itinerek kitöltéséből akko-

rára nőtt a tömeg, hogy a Perec utcáig ért a sor vége. A 

túra sikeres lebonyolításához nagy segítséget nyújtottak 

a kerületi önkormányzat és a Rákoskerti Polgári Kör 

tagjai is. Örömmel láttuk, hogy rajthoz állt Fohsz Tiva-

dar volt kerületi alpolgármester és Timmel Ede rákos-

kerti képviselő is. 

Az útvonalon haladva nem csak kerületi diákokkal és 

lakosokkal, de más kerületből, illetve Pest megyéből 

érkező sporttársakkal is találkozhattunk, akik színeseb-

bé tették a túrázók amúgy is vidám társaságát. Bár egy 

ponton kettévált a két táv, így is sok jó hangulatú pont-

őr állomáson haladhattak át a sportolók, hiszen minden-

hol kedves segítőkkel találkoztak. Bár az éjszakai túra 

alatt nemigen láthattuk a Merzse mocsár szépségeit, 

érdekességeit, de ha füleltünk egy kicsit, hallhattuk mi-

lyen színes is az éjszakai élet. Többen láttak őzet, bag-

lyot, sündisznót, nyulat, és a rajtban ülő pontőreinket 

még egy tülkös szarvasbogár is megtisztelte. A túra 

végéhez érve jó hangulat fogadott minket. A jól megér-

demelt oklevél és kitűző mellett zsíros kenyér és limo-

nádé is jutott a célba érőknek. 

Reménykedve jelentjük ki, hogy a 2020-as évet nem 

ezzel a túrával szeretnénk zárni. Bár kicsit messzebb 

utazva várhatóan megrendezésre kerülő, a kerületet 

jobban bemutató „Rákosmente útjain” várjuk majd a 

túrázókat. Ez azért különleges, mert a kerület összes 

fontos részét érinti. Ennek az újdonságnak – hiszen ez-

előtt ilyen jellegű túrával még nem találkozhattunk – a 

várható időpontja szeptember 19-én lesz. Sok szeretet-

tel várjuk a kerületből, a környékről és más megyékből 

érkezőket is.  

Idén se feledkezzünk meg a Rákoskerti Lemaradás 

T.S.Sz.E. által 7. alkalommal megrendezésre kerülő 

Horváth Előd Lecsófőző versenyről, amelyre idén 

szeptember 5-én kerül sor. Szíves jelentkezésüket e-

mailben vagy telefonon, a következő elérhetőségeken 

várjuk: 

Bernátné Nagy Katalin; kbernat64@gmail.com 

Földi János;20/285-7988, foldijani49@gmail.com 
 

Halász Sándor Ferenc és Halász Botond Zsombor 

mailto:kertilevel@gmail.com

